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Abordagem no papel dos transportes no desenvolvimento urbano/ metropolitano, a partir de uma visão histórica, política, econômica, técnica e físicoespacial.
OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Iniciar os alunos no conhecimento dos problemas urbanos, relacionados ao planejamento dos transportes. Apresentar e discutir conceitos básicos
relativos ao planejamento de transportes, mobilidade, forma urbana e suas variáveis. Abordar, numa visão histórica e integrada o planejamento dos
transportes e o planejamento das cidades. Relacionar a mobilidade ao processo de adensamento e às diferentes formas urbanas: cidade compacta x
cidade dispersa. Discutir as vantagens e as desvantagens de diferentes modais de transporte, tendo em vista o uso do solo e o processo de
ordenamento do espaço urbano. Discutir a construção de diretrizes para a mobilidade urbana, considerando a sustentabilidade do ambiente, o
conforto do usuário, a gestão do espaço e o desenho urbano.
METODOLOGIA
Aulas teóricas, expositivas e dialogadas, considerando conceitos, técnicas e estudos de caso. Aulas práticas, com exercícios de fixação e reprodução
do conhecimento. Valorização da experiência pregressa do aluno, como citadino afeto aos problemas de mobilidade urbana e como estudante de
arquitetura e urbanismo.
AVALIAÇÃO
Será realizada a partir da observação do desempenho do aluno no decorrer da disciplina por meio do desenvolvimento de exercícios individuais e/ou
em grupo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conceitos e temas relativos ao planejamento dos transportes em arquitetura e urbanismo
A relação entre mobilidade, acessibilidade e o processo de adensamento: cidade compacta x cidade dispersa
A importância da integração do planejamento dos transportes ao planejamento da cidade e dos usos do solo
Diretrizes para a mobilidade urbana, considerando sustentabilidade do ambiente, conforto do usuário e gestão do espaço
Relação entre o desenho urbano e as facilidades de deslocamento: diretrizes para uma melhor mobilidade urbana
O planejamento dos transportes no Recife e a gestão metropolitana
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